
 

 

Regulamin półkolonii – Lato 2015 
1. Organizator: 

Organizatorem półkolonii letnich  2015 jest Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” Sp. z o.o.  

z  siedzibą przy ulicy Leśnej 5 w Trzebnicy. 

2. Terminy: 

I. 29.06 – 03.07.2015 

II. 06.07 – 10.07.2015   V.  27.07 – 31.07.2015 

III. 13.07 – 17.07.2015  VI.  03.08 – 07.08.2015 

IV. 20.07 – 24.04.2015  VII. 10.08 – 14.08.2015 

3. Uczestnicy: 

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 12 lat. Uczestnicy pozostają pod opieką wykwalifikowanej 

kadry przez cały turnus, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00. Możliwość 

pozostawienia dziecka pod opieką personelu od godziny 7:00. Dzieci odbierane są przez 

osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej. W karcie zgłoszeniowej rodzic /opiekun zobowiązany 

jest do przekazania informacji o zaburzeniach lub dolegliwościach dziecka.  

Zapewniamy dziecku wyżywienie: śniadanie, obiad (zupa + drugie danie + napój), 

podwieczorek. 

4. Zapisy: 

 zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 71/ 312 14 38 od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 16:00, 

 po zgłoszeniu telefonicznym należy wypełnić kartę zgłoszeniową i podpisać regulamin, oba 

dokumenty dostępne na stronie internetowej www.trzebnicazdroj.eu 

 kompletne dokumenty należy złożyć w Stanowisku Kas w Trzebnickim Parku Wodnym 

„ZDRÓJ” w godzinach pracy obiektu  

 liczba miejsc  na każdym turnusie jest ograniczona. 

5. Opłata za półkolonię: 

 350,00zł 1 turnus 1 dziecko,                              -   660,00zł 2 turnusy 1 dziecko, 

 660,00zł 1 turnus 2 dzieci – rodzeństwo,          - 1320,00zł 2 turnusy 2 dzieci – rodzeństwo  

 990,00zł 1 turnus 3 dzieci – rodzeństwo           - 1980,00zł 2 turnusy  3 dzieci – rodzeństwo  

Wpłatę za uczestnictwo w półkolonii należy dokonać najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem 

wybranego turnusu wyłącznie w Kasie Trzebnickiego Parku Wodnego „ ZDRÓJ” 

6. Opiekunowie prawni/ rodzice ponoszą odpowiedzialność, także finansową, za wyrządzone 

przez dziecko szkody materialne. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przynoszony przez uczestników półkolonii sprzęt 

elektroniczny, telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe w związku z brakiem możliwości 

ich zabezpieczenia, dlatego też żadne roszczenia w tej sprawie nie będą przyjmowane. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zajęć. 

9. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i kierownika półkolonii.  

 

       RODZIC/ OPIEKUN       ORGANIZATOR 

 

……………………………….     …………………………………… 


